Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders
DATUM: 15 juni 2021
VOLGNR.

PORTEFEUILLE

OMSCHRIJVING

VOORGESTELD BESLUIT

21.101

Van Oosterhout

1.

Deze besluitenlijsten vast te stellen.

21.377

Rink

1.

De subsidie 2019 aan Kennispoort Drenthe voor het ondersteunen van
ondernemers bij hun innovatie ambities vast te stellen op € 76.772,30

21.378

Otter

Vaststellen besluitenlijst
college 8 juni 2021
Collegevoorstel
Subsidievaststelling
Kennispoort Drenthe 2019
Tussenevaluatie Programma
Angelslo

21.379

Van Oosterhout

21.380

Wanders

21.381

Kleine

21.382

Kleine

21.383

Kleine

21.384

Kleine

Bekrachtigen aanvraag
uitkering van ministerie
Veiligheid en Justitie
Beroep op coronareserve
i.v.m. leegstandskosten
taakstelling statushouders
Subsidievaststelling Loods13
2020
Ontwerp-beleidskader
Huisvesting Arbeidsmigranten
voor tuinbouwgebieden Erica
en Klazienaveen 2021
Subsidieverlening Stichting
Kunst & Cultuur:
Cultuurtraject 2021-2022
Nota verblijfsrecreatie

Corsa
BW
1273272021

1. De tussenevaluatie Programma Angelslo vast te stellen;
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde brief en de
tussenevaluatie Angelslo beschikbaar te stellen
1. De aanvraag voor de uitkering ten behoeve van het treffen van
maatregelen tegen overlast in het stationsgebied, ingediend op 25 mei
2021 bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, te bekrachtigen.
1. De leegstandskosten van € 9.196,43 voortvloeiend uit de
huisvestingstaakstelling statushouders te dekken uit de ingestelde
reserve corona.
2. Een en ander via een begrotingswijziging te regelen.
1. De subsidie aan Loods13 voor 2020 vast te stellen op € 99.000,-.

1853812021

1.

1716082021

1.
1.

Kennis te nemen van het ontwerp-beleidskader ‘Huisvesting
Arbeidsmigranten voor tuinbouwgebieden Erica en Klazienaveen 2021’
en dit ontwerp vrij te geven en gedurende zes weken voor zienswijzen ter
inzage te leggen.
De Stichting Kunst & Cultuur in het kader van het Cultuurtraject 20212022 een subsidie te verlenen van € 24.600,-.

De raad voor te stellen de “Nota van beantwoording zienswijzen Nota
Verblijfsrecreatie” vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de “Nota Verblijfsrecreatie” vast te stellen.
3. De Beleidsnota Bed & Breakfast d.d. 15 december 2009 vervallen te
verklaren.

1697232021
1788422021

1625492021

1889542021
1858862021

21.385

Otter

VDG voorstel Grip op GRen

1.

21.386

Van Oosterhout

Wob-verzoek
evenementenvergunningen bij
de Grote/Kleine Rietplas

1.

21.387

Van der Weide

Sanering "Gat van Reef",
Veenschapswijk nabij
Schoonebeek

21.388

Kleine

Intensivering preventieve
jeugdhulp

21.389

Wanders

Plan van aanpak regionaal
mobiliteitsteam AMRD

In te stemmen met “Een Drents plan van aanpak voor betere sturing op
gemeenschappelijke regelingen” en de kanttekening hierover kenbaar te
maken aan de Werkgroep GRIP middels de bijgevoegde brief.
Het Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over toezicht op
en handhaving van evenementen nabij de Grote en Kleine Rietplas,
inclusief de informatie over het voornemen om het bestemmingsplan bij
de Grote en Kleine Rietplas te wijzigen, te weigeren.

1. Het ontwerp-saneringsplan voor het Gat van Reef vast te stellen.
2. De bijdrage van NAM voor deze sanering toe te voegen aan de reserve
bodemsanering en dit door middels van een begrotingswijziging te
regelen.
3. Met gebruikmaking van art. 10, lid 2 onder b en f van de WOB,
geheimhouding te leggen op de bijlage bij de brief van NAM en op de
financiële toelichting van Bijlage 6, tot na de aanbesteding.
4. In te stemmen met het concept koopcontract voor de aankoop van de
kavels van het Gat van Reef voor € 1 .
5. De burgemeester machtigt wethouder R. van der Weide om het
koopcontract te tekenen van de kadastrale kavels van het Gat van Reef.
6. Van de aangrenzende eigenaar een smalle strook grond over te nemen in
eigendom voor ca. € 8.000 k.k.
7. De raad te informeren.
1. De pilot ‘passend onderwijs – jeugdhulp’ op SO de Aventurijn, SBO de
Toermalijn, SBO Catamaran en VSO de Atlas uit te voeren en hiervoor
€250.000,- beschikbaar te stellen.
2. De pilot ‘POH Jeugd’ uit te breiden met 992 uur en hiervoor €100.000,beschikbaar te stellen.
3. De pilot ‘Gezinscoach’ uit te voeren en hiervoor €150.000,- beschikbaar
te stellen.
4. Binnen het jeugdhulpbudget de beweging te maken naar inzet op
preventieve jeugdhulp en voor de dekking van de totale kosten ad.
€500.000,- van deze pilots een beroep te doen op het jeugdhulpbudget
2021.
5. Bovenstaande beslispunten door middel van een begrotingswijziging te
regelen.
6. De raad te informeren.
1. De begroting, het plan van aanpak en de eerder vastgestelde
intentieverklaring Regionaal Mobiliteitsteam, als centrumgemeente

1734782021
1657972021

1441602021

1281932021

1660462021

2.
3.
21.390

Van Oosterhout

Standpuntbepaling en
vertegenwoordiging ALV-VNG
16 juni 2021

1.
2.
3.

21.391

Otter

Actueel financieel perspectief
1.
2021-2025 (meicirculaire 2021)
2.

namens de arbeidsmarktregio Drenthe, in te dienen bij het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Het plan van aanpak Regionaal Mobiliteitsteam Drenthe, als
centrumgemeente namens de arbeidsmarktregio Drenthe, vast te stellen;
De begroting voor het Regionaal Mobiliteitsteam Drenthe, als
centrumgemeente namens de arbeidsmarktregio Drenthe, vast te stellen.
De in bijlage 1 verwoorde standpunten voor de Algemene
Ledenvergadering van de VNG op 16 juni te bekrachtigen c.q. vast te
stellen.
De loco burgemeester mandaat te verlenen de standpunten in te brengen
tijdens de (digitale) Algemene Ledenvergadering van de VNG op 16 juni
en te bepalen wie de vertegenwoordiger is.
De locoburgemeester mandaat te verlenen eventuele moties die
ondersteunend zijn aan de VNG of leiden tot een substantiële wijziging
bij een onderwerp, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG
op 16 juni te ondersteunen en mede te ondertekenen.
De raad te informeren over het actueel financieel perspectief 2021-2025
door middel van bijgevoegde raadsbrief.
De in de brief verwerkte financiële effecten van de meicirculaire 2021,
het aangepaste BUIG-budget (vanaf 2022), de arbitrage jeugdhulp en de
gebiedsbudgetten te verwerken in de begroting 2021-2025.

1738722021

1771872021

